
القـــــــــــارنالمتمـــــــــــتعالمفـــــــــــــردالیوم

قبل ٨ ذو 
الحجة

 ١- اإلحرام من المیقات، ویلبي قائال: ( لبیك حجا ). (یحرم 
ساكنو مكة والمقیمون فیھا بالحج من منازلھم بمكة ).          

٢- طواف القدوم حول الكعبة سبعة أشواط.
٣- السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط ، ویجوز تأخیره 
بعد طواف اإلفاضة بعد النزول من منى. ویبقى على إحرامھ 

إلى یوم النحر.

 ١- اإلحرام من المیقات ویلبي قائال: لبیك عمرة متمتعا بھا إلى 
الحج.

٢- طواف العمرة حول الكعبة سبعة أشواط
٣- السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط ( سعي العمرة ).

٤- حلق أو تقصیر شعر الرأس.
٥- التحلل من اإلحرام ، والبقاء حالال إلي یوم الترویة ( ٨ ذو 

الحجة ).

١- اإلحرام من المیقات ، ویلبي قائال: ( لبیك عمرة وحجا ).
٢-طواف القدوم حول الكعبة سبعة أشواط.

٣- السعي بین الصفا والمروة سبعة أشواط ، ویجوز تأخیره 
بعد طواف اإلفاضة بعد النزول من منى. ویبقى على إحرامھ 
إلى یوم النحر. وعلیھ أن یتجنب محظورات اإلحرام إلى یوم 

النحر.

یوم ٨ ذو 
الحجة

یوم ٩ ذو 
الحجة

یوم ١٠ 
ذوالحجة      
( یوم عرفة )

١- التوجھ إلى منى ( قبل شروق الشمس ).
٢- رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصیات مكبرا مع كل 

حصاة.
٣- حلق الشعر أو تقصیره.

٤- التحلل من اإلحرام ولبس الثیاب ( التحلل األصغر ).
٥- طواف اإلفاضة ( التحلل األكبر ).

٦- یجوز تأخیر طواف اإلفاضة إلى یوم الحادي عشر أو 
الثاني عشر أو مع طواف الوداع.

٧- السعي بعد طواف اإلفاضة إن لم یسع أوال.

١- التوجھ إلى منى ( قبل شروق الشمس ).
٢- رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصیات مكبرا مع كل حصاة.

٣- نحر الھدي ، ویستثنى من ذلك سكان الحرم.
٤- حلق الشعر أو تقصیره ، والمرأة تقص من شعرھا قدر أنملة.

٥- التحلل من اإلحرام ولبس الثیاب ( التحلل األصغر ).
٦- طواف اإلفاضة ( التحلل األكبر ) ، ویجوز تأخیر طواف 
اإلفاضة إلى یوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف 

الوداع
٧- السعي بعد طواف اإلفاضة ( سعي الحج ).

١- التوجھ إلى منى ( قبل شروق الشمس ).
٢- رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصیات مكبرا مع كل 

حصاة.
٣- نحر الھدي ، ویستمر إلى غروب الشمس یوم الثالث 

عشر ، ویستثنى من ذلك سكان الحرم.
٤- حلق الشعر أو تقصیره.

٥- التحلل من اإلحرام ولبس الثیاب ( التحلل األصغر ).
٦- طواف اإلفاضة ( التحلل األكبر ) ، ویجوز تأخیر طواف 
اإلفاضة إلى یوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو مع طواف 

الوداع.
٧- السعي بعد طواف اإلفاضة إن لم یسع أوال.

یوم ١١ ذو 
الحجة

یوم ١٢ ذو 
الحجة

بعد التحلل األصغر... یحل للحاج كل شئ سوى وطء الزوجة. أما بعد طواف اإلفاضة ( التحلل األكبر ) فیحل لھ الوطء  إذا كان قدم السعي ( المفرد والقارن ).مالحظات

مــوجــــــز أعـــــــــــمال الحــــــــــــــج

١- التوجھ إلى عرفة بعد شروق الشمس ( یصلي فیھا الظھر والعصر في وقت الظھر بأذان واحد وإقامتین جمعا وقصرا جمع تقدیم ). ویسن للحاج اإلكثار من ذكر هللا وقراءة القرآن 
والدعاء ، ویكره صیام یوم عرفة. ( وادي عرنة لیس من أرض عرفة فال یسن الوقوف فیھ ).

٢- التوجھ إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.
٣- یصلي المغرب والعشاء حین الوصول إلى المزدلفة جمعا وقصرا ( جمع تأخیر ) بأذان واحد وإقامتین. 

٤- یلتقط (٤٩) حصاة لمن یتعجل في رمي الجمرات ، أو (٧٠) لمن یتم ، ( الحصاة في حجم الفولة ) ، ویجوز أخذ الحصیات من منى.
٥- یبیت في مزدلفة ، ویصلي فیھا صالة الصبح ، ویكثر من الدعاء والذكر بعد الصالة. ویستحب الوقوف عند المشعر الحرام وإكثار الدعاء حتى اإلسفار ( وھو بیاض النھار وقبل طلوع 

الشمس ) ، وأصحاب األعذار والضعفاء یجوز لھم الخروج بعد نصف اللیل.

الذھاب إلى منى : الصالة فیھا خمس صلوات مع قصر الصالة الرباعیة دون جمع ( الظھر والعصر والعشاء ) ویتم المغرب والصبح ( فجر ٩ ذو الحجة ).

١- المبیت في منى لیلة الحادي عشر.
٢- رمي الجمرات الثالث بعد الزوال ( ویجوز من الفجر إلى الفجر عند شدة الزحام ) ابتداءا بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( ٧ ) حصیات لكل جمرة مكبرا مع كل حصاة.

١- المبیت في منى لیلة الثاني عشر... واجب.
٢- رمي الجمرات الثالث بعد الزوال ( ویجوز من الفجر إلى الفجر عند شدة الزحام ) ابتداءا بالصغرى فالوسطى ثم الكبرى ( ٧ ) حصیات لكل جمرة مكبرا مع كل حصاة ، ویدعو بعد 

الصغرى والوسطى.


